
 

      

                                 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

  

          
            

 

Jornada teòrica pràctica.  
Eines per a la gestió de les explotacions 

productores de races autòctones. 
 Santa Eulària des Riu, divendres 1 d’abril de 2022 

 

 CAN MARINES CIFP 
Santa Eulària des Riu, 07849, Eivissa 

  Inscripcions:       formacio@semilla-caib.es 
           

971 17 60 84  
 

Programa 
 
 10.30h   Benvinguda i presentació de la Jornada. 
  Sra. Georgina Brunet i Ródenas 
                Directora de SEMILLA 
 
10.35h Conferència inaugural. La gestió ramadera de les races 

autòctones. 
 Sr. Juan Vicente Delgado Bermejo 
 Doctor en veterinària i Genetista de la Universitat de Córdoba, 

Andalusia. 
 

11.20h   Presentació del projecte per a la incorporació a 
l’etiquetat 100% raça autòctona. 

                Sra. Àgueda Pons Barro 
 Cap de Producció de Races Autòctones de SEMILLA 
 
  
11.40h   L’experiència en la gestió de les poblacions mitjançant 

les eines de diversitat genètica i l’ús de l’etiquetat 100% 
raça autòctona. 

 La raça aviar Castellana Negra: 
 

              Sr. José Luís Yustos Gutiérrez (Director Tècnic del Pla de 
Conservació de la raça) 

              
Races Gallegues: 
Sra. Silvia Adán Belmonte (Secretaria executiva de ASOVEGA Y 
CAPRIGA) Directora adjunta de BOAGA 
Sr. José Ramón Justo Feijó (Secretari de la Federació 
Espanyola de Races Autòctones). Llicenciat en veterinària. 
 

12.30h  Tast de productes d’origen ramader d’animals 100% de 
raça autòctona de l’illa d’Eivissa. 

 
13.00h Pràctiques -Gestió de les explotacions de Bestiar 

autòcton: 
Sr. Antonio González Ariza, tècnic genetista de la Universitat 
de Córdoba. 
Sr. José Manuel Alanzor, tècnic veterinari de SEMILLA. 
Sra. Àgueda Pons Barro, Cap de Producció de Races 
Autòctones de SEMILLA. 

  
S’aplicaran les mesures de protecció establertes pel Govern en 
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Presentació 
 

Les races autòctones formen 
part del nostre patrimoni genètic 
animal i constitueixen, produïdes en 
règim extensiu, la base per a 
l’establiment i preservació de 
sistemes sostenibles de producció 
ramadera, contribuint al 
manteniment d’ecosistemes de gran 
valor paisatgístic i ecològic.  
 
 L’objectiu de la Jornada és 
formar a les persones titulars 
d’explotacions ramaderes i tècnics 
veterinaris del sector, en quant a 
una sèrie d’eines necessàries per a 
la gestió de la conservació i millora 
productiva de la raça. 
 
 Una de les eines que es 
donarà a conèixer a nivell pràctic és 
l’ús d’una aplicació informàtica que 
recollirà tota la informació de les 
races, per a millorar l’eficiència de la 
gestió en les explotacions 
ramaderes, i que permetrà disposar 
de totes les dades dels animals a 
temps real, facilitant la presa de 
decisions tant a nivell d’explotació 
ramadera, de tècnics veterinaris, 
com de la pròpia Administració. Una 
passa més cap a la digitalització del 
sector.  
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